
 

 و آموزشواحد تحقیق و توسعه 

 عوارض ناشی از ورود فلسات سنگین به بدن

 
بشای پیشگیشی اص آسیب فلضات سٌگیٌی کِ ٍاسد بذى هی شًَذ هی تَاًیذ اص بشخی ساّکاسّای طبیؼیی کویب بگیشسذسیشج وخییَُ     

وکادهیَم ٍ آسسٌیب بشای بذى افشاد هختلف ػَاسع صسادی دس بش داسًذ لبٌیاتو کلن بشٍکلیو هاّی کیلکا ٍ ساسدسي ٍ سبضسدات هیی  

شوا کوب کٌٌذ.تضؼیف سیستن اسوٌی بذى ٍ آسیب کلیَی اص خولِ ػَاسع ٍسٍد اسي فلضات بِ  تَاًٌذ دس سفغ ػَاسع اسي فلضات بِ

 بذى است.

شًَذ ٍ چَى هقادسش کن آًْا ًییض سیویت صسیادی داسدو باسیذ بیا افیضاس         فلضات سٌگیي اغلب اص طشسق آجو غزا ٍ َّا ٍاسد بذى ها هی

 هظشف بشخی هَاد غزاسی ٍ اختٌاج اص بؼضی کاسّاو آثاس سَء اسي سوَم سا خٌثی کشد.

دُو ًق  هضشی دس بذى اًساى داسًذ. سوی تشسي آى ّا شًَذ کِ بسیاس سوی بَ و فلضات سٌگیيو گشٍّی اص ػٌاطش فلضی هحسَج هی

تشسي اثش اسي ًَع فلضاتو آى است کِ ٍقتی ٍاسد بیذى هیی شیًَذ دس بافیت ّیا بیِ        سشجو کادهیَمو خیَُ ٍ آسسٌیب است اها هخشج

َهیت ٍ بیویاسی  خظَص کبذ تدوغ سافتِ ٍ اص بذى خاسج ًوی شًَذ ٍ دس دساص هذت کِ بِ دٍص هؼیٌی هی سسٌذ هٌدش بِ بشٍص هسیو 

 دس هظشف کٌٌذُ هی شًَذ.

سیستن اسوٌی بذى تا خاسی کِ اهکاى داشتِ باشذو سؼی هی کٌذ فلضات سٌگیي سا اص طشسق تؼشسیقو ادساس ٍ هیذفَع دفیغ کٌیذو اهیا      

 ی هی گزاسًذ.اًَاػی اص اسي فلضات سشسؼتش اص آًکِ بذى بتَاًذ آى ّا سا دفغ کٌذ دس بافت ّا سسَج کشدُ ٍ آثاس سَء خَد سا بشخا

 *سرب

سشج ػالٍُ بش َّای آلَدُو اص طشسق لَلِ ّای آجو لَاصم آساسشیو ظشٍف فلضی ًگْذاسی هیَاد غیزاسیو بشخیی قیَطی ّیای کٌسیشٍو       

سیگاس ٍ شیش حیَاًاتی کِ دس هٌاطق آلَدُ تغزسِ هی کٌٌذ ٍاسد بذى ها هی شَد. ضوي اسٌکِ بشخی اص اًَاع شوغ ّای ػطشی حاٍی 

ص طشسق تٌفس ٍاسد بذى هی شَد. اسي فلض سویو اًؼطاف سگ ّا سا کن ٍ ضشباى قلب سا ًاهٌظن هی کٌیذ ٍ افیشاد سا دس   سشج بَدُ ٍ ا
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هؼشع پشفشاسی خَى قشاس هی دّذ. ّوچٌیي دس استخَاى ّا تدوغ کشدُو دس دٍساى سائسگی ٍ با کاّ  تیَدُ اسیتخَاًیو دس بیذى    

 پزسشی ٍ بیخَابی اص ػالئن افضاس  سشج دس بذى است. اىو تحشسبآصاد هی شَد. کاّ  ضشسب َّشیو بیشفؼالی کَدک

ٍ هکول ّای آى بِ دفغ سشج اص طشسق ادساس کوب هی کٌذ. هٌابغ حاٍی کلسینو اص خولِ لبٌیاتو کلین بشٍکلییو هیاّی     Cٍستاهیي 

 کیلکا ٍ ساسدسي ٍ سبضسدات بشای کاّ  آثاس سَء سشج هفیذ است.

 *جیوه

ضات سٌگیيو خیَُ خطشات ٍ ػالئن بیشتشی داسد. آهالگام دًذاىو آفت کی  ّیا ٍ بیِ خظیَص هیاّی ّیای       دس هیاى تواهی اًَاع فل

آٍسًذ. خیَُ دس ػولکشد سلَل ّای قشهض خیَى ٍ اکسیی ى    ّای ٍسٍد احتوالی خیَُ بِ بذى سا فشاّن هی دسساّای آلَدُو بیشتشسي ساُ

خًَیو بی قشاسی ٍ ضؼف هی شَد ٍ چَى اسیي فلیض خطشًیاتو تواسیل     کٌذ ٍ با کوبَد اکسی ىو سبب خستگیو کن  تذاخل اسداد هی

خاطی بِ سسَج دس بافت هغض داسدو با بشٍص افسشدگیو اختالالت سٍاًیو اشکال دس توشکض ٍ سشدسد ًیض هشتبط است. ّوچٌیي اسي فلیض  

ػَاسضی چَى فلح هغضیو ػقب  شَد ٍ اگش خٌیي اص طشسق هادس دس هؼشع آى قشاس گیشدو MSسوی هی تَاًذ هَخب تشذسذ بیواسی 

 افتادگی رٌّی ٍ ًقاسض هادسصادی سا اسداد خَاّذ کشد.

خثیِو   هاّی تي ٍ هاّی ّای دسسا حاٍی هیضاى باالتشی خیَُ اًذ. بشای پیشگیشی اص اسي هَاسدو بْتش است اص خَسدى هاّی ّای بضسگ

ٍ  Eدس ًَع هظشف هاّی ّیا تٌیَع اسدیاد کٌییذ. ٍستیاهیي      بَس ُ بِ طَست هستوش سا صسادُ اص حذ اختٌاج کٌیذ ٍ بِ طَست ّفتگی 

سلٌیَم اص خولِ هَاد خٌثی کٌٌذُ آثاس سوی خیَُ ّستٌذ. هغضّای آخیلیو حبَباتو صسدُ تخن هشؽو سبضسدات حیاٍی بیشگ سیبض    

 ّاسی بشای اختٌاج اص هسوَهیت خیَُ ّستٌذ. تیشُ ٍ گَخِ فشًگی ًیض شاهل سسضهغزی

 *کادمیوم

بشخی غزاّای کٌسشٍی ٍ ًَشیذًی ّای کَالداس ٍ سًگ ّای غیش هدیاص   دس سخچالو حششُ ک  ّاو قَُْ فَسیوظشٍف هخظَص سخ 

دسطیذ آى هسیتقین    ۰۳شًَذ. کادهیَم دس سیگاس ًیض ٍخیَد داسد ٍ   خَساکی اص خولِ هٌابغ اطلی ٍسٍد کادهیَم بِ بذى هحسَج هی

اسي فلض سویو هٌدش بِ تضؼیف سیستن اسوٌی بذى ٍ آسیب کلییَی هیی   سابذ.  دسطذ آى دس َّا اًتشاس هی ۰۳خزج بذى هی شَد ٍ 

 شَد.

بشای دس اهاى هاًذى اص آثاس هخشج اسي هادُ سوی اسذ اص کشیذى سیگاس خَدداسی کٌیذ ٍ دس هؼشع دٍد آى قشاس ًگیشسذ. ًاى سفیذ ٍ 

اهالحی ّستٌذ کِ خزج کادهیَم سا کاّ  هی بشًح سفیذ حاٍی هیضاًی اص اسي فلض سٌگیي ّستٌذ. آّيو کلسین ٍ هٌیضسن اص خولِ 

دٌّذ. گَشت قشهضو لبٌیاتو هغضّای آخیلیو غالت سبَس داس ٍ غزاّای غٌی شذُ اص سٍی بِ تشتیب اص هٌابغ خیَج اسیي اهیاله بیِ     

 شواس هی سًٍذ.

 *ارسنیک

سسٌیب هی صًٌذ ٍ افشاد بیا دسیت   دسطذ اص ساصُ ّای چَبیو ا ۰۳طبق تحقیقات اًدام شذُو بشای حفظ ٍ ًگْذاسی بیشتش چَجو بِ 

صدى بِ چَجو بسادگی اسسٌیب سا خزج هی کٌٌذ. بسیاسی اص هحظَالت غزاسی فشاٍسی شذُ ٍ اًگَس کِ بیشای دفیغ افیات  اص آفیت     

دسطیذ اسسیٌیب اص    ۰۹ک  ّای حاٍی اسسٌیب استفادُ هی شَدو حاٍی هقادسش باالسی اص اسي فلض سیوی ّسیتٌذ اهیا خَشیبختاًِ     

 دسطذ باقی هاًذُ آى هی تَاًذ بِ سسِ ٍ پَست آسیب خذی بشساًذ. ۹ٍ هذفَع دفغ هی شَد. با اسي حالو هتاسفاًِو  طشسق ادساس

بشای دس اهاى هاًذى اص صساى اسي هادُ سویو هظشف هیَُ ّا ٍ سبضسدات اسگاًیب بِ ػٌَاى ساّکاس اطلی تَطییِ شیذُ اسیت. هٌیابغ     

فشًگی ٍ فلفل قشهض ًیض هی تَاًٌذ اص بذى دس بشابش هسیوَهیت بیِ آسسیٌیب هحافظیت      هاًٌذ هشکباتو تَت Cغزاسی حاٍی ٍستاهیي 

  کٌٌذ.

 

 


